BRETANIDE Sport & Wellness Resort 4*
Kategorija: 4* za opremljenost hotela in suite
3* za standardne sobe
Velikodušno, v dalmatinskem slogu zgrajen hotelski kompleks, prenovljen, direktno na
promenadi, 260 standardnih sob in 27 suit, recepcija, 3 konferenčne dvorane, 1 glavna
restavracija, 2 restavraciji s specialitetami: ' Konoba' ali ' Komin', picerija, kavarna, Lobybar,
bar ob bazenu, plesni klub, wireless Lan, fitnes soba, odbojka na plaži, balinanje, solarno
ogrevan sladkovodni bazen ( 1,4 m globok ) z vodnimi atrakcijami, otroški bazen ( 40 cm
globok ), ogrevan relax pool ( 1,30 m globok ), teniška igrišča s petimi peščenimi igrišči,
kolesarski center, športni center ob plaži s ponudbo surfanja, potapljanja, smučanje na vodi,
izposoja čolnov, banana, ringos. Živali v hotelu niso dovoljene. Čez kompleks vodi veliko
stopnic, kar pomeni da je za osebe z motoričnim hendikepom težje prehoden.
27 Suit 4*
Nahajajo se v trinadstropnem paviljonu 6, z dvigalom, 25 junior suit ( 34m2 ) in 2 senior suiti
( 60m2 ), prha, ločen WC, klima / gretje, fen, direkten telefon, internet, Sat – TV, sef,
hladilnik, vse so z balkonom, 2. in 3. nadstropje s pogledom na morje.
Nastanitev v Junior suiti: minimalno 2 odrasla; maksimalno 2 odrasla + 2 otroka
Senior suiti: minimalno 2 odrasla; maksimalno 2 odrasla + 2 otroka
260 Standard sob 3*
Sobe s prho / WC ( 16 do 23m2), klima / gretje, fen, direkten telefon, Sat – TV, sef, hladilnik,
v večini balkon ali terasa. 3 + 4 ležišče v obliki kavča za otroke do 16 let.
Nastanitev v dvoposteljni sobi: minimalno 1 odrasel + 1 otrok, maksimalno 2 odrasla + 1
otrok ( 2- 16 let )
Nastanitev v enoposteljni sobi: 1 oseba
Znižane sobe
Določeno število standardnih sob,
3 Restavracije
Glavna restavracija za zajtrk, kosilo in večerjo ponuja mednarodno in lokalno kuhinjo.
Delovni čas picerije je od maja do septembra od 12.30 do 22.00. Restavracija ' Konoba ' ( v
predsezoni in v glavni sezoni ) ali ' Komin ' ( v glavni sezoni ) je odprta od nedelje do petka in
nudi prostor za 50 oseb – proti doplačilu, pred rezervacija.
Konferenčne dvorane
Na razpolago so tri konferenčne dvorane s 45m2, 103m2 in 120m2, ki nudijo prostor do 110
oseb. Na razpolago je prav tako tehnična oprema.
All Inclusive vključuje:
Zajtrk, kosilo, večerjo v obliki bifeja, picerijo, plesni klub, domače brezalkoholne in
alkoholne pijače, steklenica vode v sobi, ki jo dobite ob prihodu, brezžični internet, uporaba
dveh računalnikov povezanih z internetom, 2 teniški igrišči ( cca. od junija – do oktobra ),
vodeni izleti s kolesom, izposoja koles ( 10 ur po osebi na teden ), nordic walking,
lokostrelstvo, balinanje, odbojka na plaži, animacijske igre, otroški klub, animacijski
program, fitnes, ležalniki ob bazenu in na hotelski plaži v omejenem številu, kopalne brisače –
kavcija.

Storitve ki niso vključene:
Restavraciji s specialitetami ' Konoba' in ' Komin', ustekleničeno vino, uvožene alkoholne
pijače, izleti, Ringos, banana, surfanje, smučanje na vodi, potapljanje, tečaji tenisa, welness
& beauty.

TENIS
Negovan teniški predel s petimi peščenimi igrišči, vam je na razpolago. Skupine od 12 oseb
naprej, lahko igrišča rezervirajo že pred prihodom v hotel. Z avstrijsko teniško šolo ( Dr.
Hannes Zischka ), ki je ena svetovno najbolj uspešnih organizacij tenisa, bodo navdušeni vsi
igralci tenisa v Bretanidi in tisti, ki bodo to še postali. Za to ne poskrbi samo odlično razmerje
cena – storitev, temveč tudi izkušen trener Rade Jercic ( USPTR, OTS ) s svojo ekipo, ki leto
za letom navdušujejo Bretanidine stalne goste. Z modernimi metodami in angažiranostjo jim
uspe združiti napredek pri igri z užitkom.
SURFANJE
V športnem centru, takoj ob hotelu, se nahaja šola surfanja za začetnike in naprednejše. Tudi
profesionalci bodo imeli svoje veselje ob surfanju v zračnem kanalu med Bračem in Hvarom.
Surfi se lahko izposodijo.
POTAPLJANJE
Izkušena šola potapljanja vam ponuja SSI potapljaške tečaje tako za začetnike kot tudi za
naprednejše. Prav tako ponujajo potapljaške izlete.
NORDIC WALKING
Kraj Bol je zaradi naravne strukture idealen za učenje in vajo tega trendovskega in zdravega
športa. Naša izučena nordic walking ekipa se vas že veseli.
PILATES & SPROSTITVENI TRENING DALJNEGA VZHODA
Večkrat tedensko vodeni treningi.
KOLESARSKI CENTER
Na razpolago imate različne tipe koles, kot npr. mountainbikes, ženska kolesa, otroška kolesa,
kot tudi kolesa z otroškimi sedeži. V all inclusive je vključena brezplačna, a časovno omejena
izposoja. Prav tako so minimalno 3 x tedensko ponujeni kolesarski izleti, v različnih
težavnostnih stopnjah. To pomeni, da se lahko udeležite manjših izletov v okolici Bola, kjer si
mesto lahko ogledate, tisti, ki obožujejo naravo, se lahko udeležijo izleta na Hvar – otok
sivke. Za ljubitelje vzponov priporočamo Vidovo Goro, ki vam na 778 m nadmorske višine
obljublja impresiven razgled, individualistom, ki pa želijo otok raziskati sami, pa lahko proti
doplačilu ponudimo navigacijski sistem.

WELLNESS & BEAUTY
Whirpool, štiri savne ( 72 + 95C; infrardeča, parna ), ayurveda kopel, hidro masaža, solarij,
brainlight pyramide z masažnim stolom za absolutno relaksacijo.
Masaže & lepota:
Različne masaže, kot npr.: klasična, delna, športna, ali celo štiriročna in masaža z vročimi oz.
hladnimi kamni – vse vas prijetno sprostijo. Nega obraza in telesa z izdelki vinoble , grozdja
– naravne kozmetike, prav tako manikura in pedikura zaključijo vaš lepotilni program.
Fitnes:
V naši fitnes sobi so vam brezplačno na razpolago kardio kolesa, kot tudi različne naprave:
metuljček, multi stiskalec, naprava za raztezanje nog, itd.
Fitnes je klimatiziran in opremljen s televizorji.

BRETANIDE AKTIVNO
Otroški klub in mladinska srečanja
Med počitnicami vam ponujamo obsežen otroški program v treh skupinah ( 3-6 let, 7 – 11 let,
12 – 18 let ). Aktivnosti kot npr. čarovnija, športne olimpijade in zabave ob bazenu spadajo v
naš raznolik program, kakor tudi družinski disko, in otroške predstave.
Za mladince od 12 let naprej ponujamo odbojko na plaži, piknik na plaži itd. z našimi
animatorji. Tudi v pred in po sezoni naši animatorji poskrbijo za vaše najmlajše, le ne tako
intenzivno.
50 Plus
V pred in po sezoni vam ponujamo posebne animacijske in aktivne programe kot npr.
sprehodi, sprostitveni treningi, balinanje, lokostrelstvo, kartanje, različni kreativni programi
kot npr. risanje na svilo, lepljenje mozaikov,…
Obiščite Bretanido, ne bo vam žal
Cena 7 – dnevnega aranžmaja z lastnim prevozom v dvoposteljni sobi od 392 EUR / oseba.

